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Fonte: carta capital

Relatório pandemia

Brasil

Novos casos na semana: 212,14k

Óbitos na semana: 3471

Média diária de óbitos: 495,8
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ONU condena ‘racismo estrutural’ no Brasil após
assassinato de João Alberto

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/onu-condena-racismo-estrutural-no-brasil-apos-assassinato-de-joao-alberto/ 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/onu-condena-racismo-estrutural-no-brasil-apos-assassinato-de-joao-alberto/ 
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html


Política e internacional 

Fonte: r7

Eleições 2020: 6,3 mil mulheres

recebem um ou zero voto na

eleição

Brasil registra 85 assassinatos

de candidatos em 2020, diz

pesquisa

A ausência de votos e o fato de nem a candidata
ter votado nela mesma provocaram suspeitas
de que essas mulheres tenham sido 'laranjas'

Para cientista político Roberto Gondo, rixas, disputas
pelo poder, envolvimento com facções e ranços

familiares também motivam crimes

Polarização provoca mais violência

contra candidatos, diz especialista

Fonte: R7
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Covid-19: Anúncio de vacina não

muda postura de governos

europeus que mantêm lockdown

Fonte: r7

Apesar dos anúncios promissores sobre vacinas e
tratamentos contra a covid-19, países europeus

preferem manter a cautela e continuar aplicando
regras para diminuir os contados sociais da
população e conter o avanço da pandemia.

'Podem discordar da minha visão, mas não precisam ofender’, diz

Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou à CNN que sua opinião de que “não existe
racismo” no Brasil foi dada com base em estudos sobre a formação da nacionalidade

brasileira.

Fonte: g1

Levantamento do Centro de Estudos de Segurança
e Cidadania revela ainda outras 119 agressões
contra candidatos no país até 20 de novembro

Fonte: cnn

G20 pede cooperação para facilitar

o acesso a vacinas contra a Covid-

19
Em reunião virtual, lideranças das maiores
economias do mundo concordaram que os
governos devem trabalhar para garantir a

distribuição dos imunizantes a toda a
população, inclusive aos países mais pobres.

Fonte: uol

Nova York fechará escolas públicas a

partir desta quinta-feira

Cidade, que tem com a maior rede educacional dos
EUA, atingiu 3% de testes positivos nos últimos

sete dias.

Fonte: el país

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/11/21/podem-discordar-da-minha-visao-mas-nao-precisam-ofender-diz-mourao 
https://noticias.r7.com/eleicoes-2020/polarizacao-provoca-mais-violencia-contra-candidatos-diz-especialista-21112020 
https://noticias.r7.com/eleicoes-2020/brasil-registra-85-assassinatos-de-candidatos-em-2020-diz-pesquisa-21112020 
https://noticias.r7.com/eleicoes-2020/eleicoes-2020-63-mil-mulheres-recebem-um-ou-zero-voto-na-eleicao-21112020
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/11/21/g20-pede-cooperacao-para-facilitar-o-acesso-a-vacinas-contra-a-covid-19.ghtml 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2020/11/22/covid-19-anuncio-de-vacina-nao-muda-postura-de-governos-europeus-que-mantem-lockdown.htm?cmpid=copiaecola 
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-19/nova-york-fechara-escolas-publicas-a-partir-desta-quinta-feira.html 


Saúde 

Instituto Butantan perto de verificar a eficácia da

CoronaVac

Segunda onda de Covid? As cidades e regiões do

Brasil que puxam o aumento da doença

Pesquisa já atingiu o número mínimo de pacientes contaminados com a Covid-19, o que
permite calcular os resultados preliminares da efetividade do imunizante.

Empresa pediu aos EUA autorização para uso emergencial do produto e quer implantá-
lo rapidamente em outras regiões
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Vacinas que Brasil avalia comprar chegam às últimas etapas

de testes; veja o que já se sabe sobre cada uma

Pfizer prevê implantação de vacina contra covid-19 na

América Latina

Fonte: exame

Fonte: g1

Fonte: veja

Fonte: g1

G1 mostra quais são os resultados já apresentados por cada uma das 3 vacinas em acordo
com o governo do Brasil: CononaVac, ChAdOx1 e Sputnik V.

De acordo com a Fiocruz, os 15 estados com tendência moderada ou forte de alta de casos são:
Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso,

Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

https://exame.com/ciencia/pfizer-preve-implantacao-de-vacina-contra-covid-19-na-america-latina/ 
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/11/21/vacinas-que-brasil-avalia-comprar-chegam-as-ultimas-etapas-de-testes-veja-o-que-ja-se-sabe-sobre-cada-uma.ghtml 
https://veja.abril.com.br/blog/matheus-leitao/instituto-butantan-perto-de-verificar-a-eficacia-da-coronavac/ 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/11/19/segunda-onda-de-covid-as-cidades-e-regioes-do-brasil-que-puxam-o-aumento-da-doenca.ghtml


Sociedade 

Manifestação pela morte de João Alberto termina em

confronto com policiais

A frase #Vidas Pretas Importam foi pintada na avenida-símbolo da capital paulista
durante a madrugada. Bolsonaro e o vice, Mourão, não trataram caso como

racismo

Vídeo mostra últimos minutos de cliente no Carrefour

antes de ser morto
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'O Carrefour é assassino', gritavam participantes do protesto contra o racismo.

Fonte: el país

Fonte: folha 

Fonte: carta capital

Fonte: uol

Imagens do circuito interno de segurança do Carrefour de Porto Alegre mostram os últimos
momentos de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, antes de ser morto ao ser agredido por

um segurança do estabelecimento e por um policial militar temporário na noite de quinta-
feira (19).

Artistas pintam a Paulista após assassinato de homem negro

em supermercado, enquanto Governo nega racismo

Estado sofre há três semanas com apagões generalizados em 13 das 16 cidades.

Fonte: carta capital

‘Quando não falta luz, falta água’. O relato de moradores

do Amapá

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/manifestacao-pela-morte-de-joao-alberto-termina-em-confronto-com-policiais/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/quando-nao-falta-luz-falta-agua-o-relato-de-moradores-do-amapa/ 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-21/artistas-pintam-a-paulista-apos-morte-de-negro-em-supermercado-enquanto-governo-silencia-sobre-racismo.html 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/11/21/video-mostra-ultimos-minutos-de-cliente-no-carrefour-antes-de-ser-morto.htm?cmpid=copiaecola 


Economia e meio ambiente 

Bolsonaro diz que vai apresentar nova

MP da regularização fundiária em

2021

Com a pandemia da Covid-19 fechando milhões de
vagas e obrigando o trabalhador informal a ficar em
casa, a diferença na taxa de desemprego entre pretos

e pardos e o restante da população alcançou em junho
5,45 pontos porcentuais, o maior patamar desde 2012

(início da série histórica).

Em reunião de ministros do G20, Guedes diz que

recuperação do Brasil surpreende

Fonte: uol
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Brumadinho: Vale quer reduzir em R$ 30 bilhões valor a

pagar por reparação

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou na
noite de hoje que vai buscar a regularização fundiária
no País novamente por meio de Medida Provisória em

2021.

Com pandemia, desigualdade

racial no mercado de trabalho

bate recorde

Bolsonaro diz que acusará empresas

de importar madeira, mas cita a

França

Depois de afirmar que iria divulgar a lista de países
que compram madeira ilegal do Brasil, o presidente

Jair Bolsonaro recuou e afirmou que apontará
empresas estrangeiras que estariam importando o

material de forma irregular.
Fonte: uol

Caixa libera saque do auxílio

emergencial a 7,4 milhões neste

sábado

Beneficiários nascidos em abril e maio dos
ciclos 3 e 4 poderão sacar em 771 agências que

estarão abertas, além de lotéricas e caixas
eletrônicos.

Fonte: cnn

A recuperação da economia brasileira desde o impacto inicial da pandemia do novo
coronavírus surpreende e tem superado as expectativas internacionais, disse nessa

sexta-feira (20) o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Fonte: cnn

A Vale propôs ao governo de Minas Gerais reduzir em cerca de R$ 30 bilhões o valor a ser
pago em indenizações e reparações às vítimas e ao meio ambiente pelos danos provocados

pelo rompimento da barragem de Brumadinho, que em janeiro de 2019 matou 270
pessoas e deixou 11 desaparecidas.

Fonte: uol

Fonte: r7

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/ag-estado/2020/11/19/bolsonaro-diz-que-vai-apresentar-nova-mp-da-regularizacao-fundiaria-em-2021.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2020/11/19/bolsonaro-recua-e-diz-que-acusara-empresas-de-importar-madeira-e-nao-paises.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/11/21/em-reuniao-de-ministros-do-g20-guedes-diz-que-recuperacao-do-brasil-surpreende 
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/11/20/com-pandemia-desigualdade-racial-no-mercado-de-trabalho-bate-recorde 
https://noticias.r7.com/economia/caixa-libera-saque-do-auxilio-emergencial-a-74-milhoes-neste-sabado-21112020 
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/reporter-brasil/2020/11/19/brumadinho-vale-quer-reduzir-em-r-30-bi-valor-que-pagara-por-reparacao.htm?cmpid=copiaecola 

